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ΟΡΙΣΜΟΣ 

• Φανατισμός γενικά ονομάζεται η αποκλειστική και με πάθος 
προσπάθεια επιβολής των ιδεών ενός ατόμου ή μιας 
ιδεολογίας. Ο φανατικός δεν ανέχεται αντίθετες απόψεις και 
είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει βία για να αντιμετωπίσει 
τους αντιπάλους του. Πρόκειται , δηλαδή, για την αντίληψη 
ότι μια θρησκεία είναι μόνο αληθινή και πρέπει να 
επικρατήσει έναντι των άλλων. 

 



ΜΟΡΦΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΥ 

• Θρησκοληψία (σχολαστική τήρηση θρησκευτικών εντολών 
με δεισιδαιμονικά και ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά)  

• Πουριτανισμός (άκριτη αυστηρότητα στην ηθική 
καθαρότητα) 

• Συντηρητισμός (προσκόλληση στο παρελθόν)  
• Προσηλυτισμός (στρατολόγηση οπαδών με δόλια μέσα). 
•  Θεοκρατία (διοίκηση του κράτους με θρησκευτικούς 

νόμους)   
•  θρησκευτικός επεκτατισμός ( κάθε μέσον προσπάθεια 

επέκτασης μιας θρησκείας, όπως συνέβη με τον 
Ισλαμισμό). 



ΑΙΤΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΥ 

• Ψυχολογικά . Πρόκειται για διαταραχή συμπεριφορών 
(συμπλέγματα, άγχη, ατελής διαμόρφωση ταυτότητας), που 
οδηγούν το άτομο να αναζητά φανταστικούς εχθρούς στα 
διαφορετικά άτομα και να προβάλλει τα προβλήματά του επάνω 
τους.  
 

• Πολιτικά και κοινωνικά. Όταν υπάρχουν προβλήματα κοινωνικής 
σταθερότητας ή οικονομικά, αναζητούνται εχθροί που 
εντοπίζονται στους διαφορετικούς από εμάς.  
 

• Θρησκευτικά αίτια, που προέρχονται από την ίδια τη θρησκεία. Ο 
φανατισμός ανάγεται σε αρετή και η βία είναι το μέσον για την 
εξάπλωση και επικράτηση των ιδεών ή μιας θρησκείας. 
 

 



ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

• Διωγμοί Χριστιανών στη Ρώμη (1ος - 4ος 
αιώνας μ.Χ.):  

• Διωγμός του Νέρωνα (64-68 μ.Χ.) = Ο αυτοκράτορας αυτός 
έκαψε τη Ρώμη για προσωπική του ευχαρίστηση και έπειτα 

για να αποφύγει την οργή του λαού, κατηγόρησε τους 
Χριστιανούς , αρχίζοντας έτσι τον διωγμό των Χριστιανών. 

• Διωγμός του Διοκλητιανού και Μαξιμιανού : Ήταν ο 
φοβερότερος και ο πιο απάνθρωπος .  Οι Χριστιανοί 

κατηγορήθηκαν για την παρακμή της ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 

155.000 άνθρωποι. 



ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ 

• Οι σταυροφορίες ξεκίνησαν ως μια ιδέα ιερής εκστρατείας 
από τους Καθολικούς , με σκοπό την απελευθέρωση των 
Αγίων Τόπων. Ο κύριος λόγος ,όμως, ήταν πολιτικός και 

οικονομικός αλλά και για να πραγματοποιηθούν διωγμοί. 
Αποκορύφωμα των σταυροφοριών ήταν η Δ’ κατά την οποία 
έγινε και η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης(1204 μ.Χ.) . Οι 
σταυροφόροι πολεμούσαν στο όνομα του Χριστού έχοντας 

πάνω τους το σύμβολο του Σταυρού… 



 ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ 
• Ως αντισημιτισμός χαρακτηρίζεται η συστηματική αντίθεση προς την 

Εβραϊκή φυλή, καθώς και η προσπάθεια περιορισμού της έκφρασής της, 
φθάνοντας πολύ συχνά στην εχθρότητα, αλλά και σε προσπάθειες ακόμη 
μέχρι και την εξόντωσή της. Ο αντισημιτισμός απαντάται από τους 
αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα και ως αιτία θεωρείται ο  θρησκευτικός 
ζηλωτισμός των Εβραίων. Ιστορικά η βιαιότερη έκφραση αντισημιτισμού 
υπήρξε στο Ολοκαύτωμα των εβραίων από τη ναζιστική Γερμανία του 
Χίτλερ 



Όμως,… 

• Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είμαστε όλοι 
άνθρωποι… 



ΤΕΛΟΣ 

• Μάριος-Νικόλαος  Λέκκας 

• Ανδρέας Κατσιφής 

• Θανάσης Γκίκας  

• Δημήτρης Διονυσόπουλος 


